
Beszámoló 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Csoóri Sándor Alap a Könyvtár és Művelődési Ház által szervezett 

táncházak támogatására 500.000,- Ft-ot biztosított. 

A 2021. év nem kedvezett a táncházi programok megvalósításának a járványügyi szabályok sokfélesége, a 

művelődési ház kényszerű zárva tartása miatt. A helyi csoportok közül az Ezerránc néptánccsoport – mely 

főként nyugdíjasokat tömörít – ez évben rendszeres, heti találkozásait bizonytalan időre fel is függesztette, 

hiszen a másfél méteres szociális védőtávolság megtartása mellett nehéz néptáncot tanulni, tanítani.   

A programokat egy részét úgy bonyolítottuk le, hogy a nagyrendezvényeink mindegyikében egy-egy elemként 

helyet kapott a táncház élő zenei kísérettel.  Gyermeknapon Bocsi Nóra néptánc oktató, Szabolcs Napokon 

Jablonszki Ádám és párja, augusztus 20-án a beloianniszi görög néptánc egyesület, a szüreti felvonuláson az 

Ezerránc néptánccsoport, az advent programunkon Pápainé Csehák Andrea tartottak bemutatót, oktattak 

néptáncot. Az adventi programot kivéve mindegyik esemény szabadtéren zajlott. Augusztusban, szintén 

szabadtéren indítottuk el a nagyszülők-szülők-gyerekek táncházát, minden hónapban egy alkalommal 

(összesen 5 alkalom). Ez a program szeptembertől december elejéig már a nagytermünkben kapott helyet. A 

programokat változó létszámmal látogatták, az utolsó őszi hónapokban már csak 20-25 fő volt jelen az újra 

nagyszámú vírusos megbetegedések miatt. 

Pályázati pénzből főként a táncoktatók tiszteletdíját és az élő népzenei szolgáltatást fedeztük. Egy alkalommal 

fizettük részben pályázati támogatásból a hangosítást, a kastélykertben megvalósuló nagyszülő-szülő-gyerek 

táncházon.  

Marketing költségek: nyomtató festékre, lapokra költöttük. A plakátokat, meghívókat önállóan szerkesztjük. 

A városi rendezvényekhez kapcsolódva minden alkalommal jelöltük a támogatás tényét a programajánlón és 

a programfüzeteken is. Egy-egy nagyrendezvényre 2000 db programajánló, szórólap került kiosztásra. Minden 

háztartásba eljutott. A művelődési ház honlapján, facebook oldalán, az önkormányzat honlapján megjelentek 

a vágott, rövid programajánlók is, ahol szintén feltüntettük a támogatás tényét. 

 

A szakmai beszámoló (szöveges és képes) feltöltésre került a pusztszabolcsi Könyvtár és Művelődési Ház 

honlapjára. Megtekinthető: https://muvelodesihaz-pusztaszabolcs.hu – lap alja – Pályázataink – Csoóri Sándor 

Alap menüpontban. 

 

Pusztaszabolcs, 2021. december 18. 

 

 

 

Császiné Papp Katalin 

      intézményvezető 
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